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1. Seurakehitys 

*Juniorijalkapallo tuottaa Espoolle lähes 50 miljoonan euron hyödyn. 
Espoon jalkapalloseurojen toiminnan yhteiskunnalle tuomat hyödyt sekä sosiaaliset vaikutukset 

ovat merkittäviä. Espoon suurimmat jalkapalloseurat liikuttavat viikkotasolla lähes 5400 lasta 

sekä nuorta ja toimintaan on kiinnittynyt lähes 1200 eri ikäistä vapaaehtoista. Espoolaisen 

jalkapallon tuomia taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä toiminnan tuomia 

terveydenhuollon säästöjä on nyt ensimmäistä kertaa mallinnettu ja laskettu. Pelkästään Kasiysin 

tuottama arvo on 6,44 M€. 

 Lue lisää.  

 

*Jäsenkysely 2021-yhteenveto 
 Kasiysi toteutti jälleen jäsenkyselyn keväällä 2020. Jäsenkysely lähetettiin yhteensä 700 jäsenelle, joista 280 vastasi 

lähetettyyn kyselyymme (vastausprosentti 40 %). Yhteenveto löytyy täältä. 

 
      

2. Pelaajakehitys 

*Kesäleirit 7.-11.6.2021 ja/tai 14.-18.6.2021 – vielä ehtii mukaan    
Leiri on suunnattu vuonna 2014 - 2008 -syntyneille tytöille ja pojille.  

Nappaa pallo haltuusi ja tule mukaan viettämään kanssamme hauskat kesäviikot! 
Lisätietoa ja ilmoittauminen täältä. 
 

*Back to school-leiri 9.-10.8.2021 
Leiri on tarkoitettu 2014-2008 syntyneille tytöille ja pojille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä. 

 

*Nuorten harrastetoiminta (12-16 v.) alkaa 2.6.2021 - kesä-elokuu maksutonta 

toimintaa 
Futiskerhon toiminta-ajatuksena on tarjota  pelaajalle elämyksiä jalkapallon parissa. Ylipäätänsä toiminta on tarkoitettu 

sellaisille futiksesta kiinnostuneille, jotka haluavat pelailla kerran viikossa. Futiskerho vastaa 

tähän haasteeseen. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: nuorten harrastetoiminta. 

 

 

3. Viestintä 

*FC Espoon kausikortit kaudelle 2021 ovat nyt myynnissä 
Kausikortit  oikeuttavat sisäänpääsyn jokaiseen FC Espoon miesten ja naisten edustusjoukkueen 

kotiotteluun. 

Kotiottelut pelataan Leppävaaran urheilupuistossa. Tilaa oma kausari täältä. 

FC Kasiysin junioripelaajat ilmaiseksi sisään omalla junnukausarilla.  

  

4. Muuta ajankohtaista 

*Seurayhteisön maalivahtileiri 2008-12-syntyneille 21.-22.6.2021 Leppävaarassa. Lisätietoa täältä.  

*Syyslomaleiri 18.-20.10.2021 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä. 

*Soveltavaa futista erityisille pelaajille. Lisätietoa Red Stars joukkueesta täältä. 

*Aikuisten kuntofutista myös kesäkaudella. Naisilla ja  miehillä omat ryhmät. 

*Perhefutis on 2016-2017 syntyneeen  lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus. Lisätietoa täältä. 

*Tue seuraasi K-plussa ostoksillasi K-Supermarket Lähderannassa. Lisätietoa täältä. 
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